برنامه راهبردي ده ساله انجمن ايراني مطالعات جهان

چشم انداز )(Vision


انجمن علمي مطالعات جهان با هويتي علمي و اسالمي تعاملي سازنده و موثر در روابط بينن المليخ اواهيد داويد و در ي
اندازي ده ساله به نهادي مؤثر در توسعه ارتباطات بنن فرهنگي تبديخ اواهد ود و به جامعه علميي در در ثيروت نههتيه در
فرهنگ و اقتصاد فرهنگي كمك اواهد كرد.

بيانيه مأموريت Mission Statement




همكاري با نهادهاي اجرايي ،علمي و پژوه ي ك ور در زمننه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرحها و برنامههاي مربوط بيه اميور
آموزش و پژوهش در زمننه علمي موضوع فعالند انجمن
همكاري با نهادهاي همتراز در جهان
رايزني و تدار

م ورت بننالمللي ،ملي و محلي



برگزاري سمننارها ،سخنرانيها ،دورههاي آموزوي و كنهرانسها در زمننه موضوعات جهاني



گسترش ارتباطات بنن فرهنگي در بنن اعضاء



ارائه در

صحنح از قابلندهاي اقتصاد فرهنگي



ترغنب و ت ويق پژوه گران و تجلنخ از محققان و استادان ممتاز در زمننه مطالعات جهان



انجام تحقنقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بنن المللي با محققان و متخصصاني كه به گونهاي با عل مطالعات جهان سير و
كار دارند



ارائه ادمات آموزوي و پژوه ي و فني



انت ار كتب و ن ريات علمي

بيانيه ارزشها( )Statement of Values



انجمن مطالعات جهان اعتقاد دارد كه در پنچندگي هاي جهاني سازي در منطقه ،ننازمند در
هاي فكري و فرهنگي جوامع مختلف اسد ،تا مسايخ جهاني در تعاملي سازنده حخ وود.

متقابيخ و وينااد فرفنيد

اعتقاد داري كه ونااد هويد اسالمي با تأكند بر م تركات ديني و قومي ك ورهاي منطقه ،مي تواند گامي ميؤثر در توسيعه
ارتباطات فرهنگي در منطقه باود.



ما اعتقاد داري كه حخ بسناري از م كالت جهان كنوني ،از طريق ونااد ثروت نههته در فرهنگ و اقتصاد فرهنگيي جواميع،
منسر اسد .



انجمن مطالعات جهان بر حمايد از ارتقاي منزلد انجمن هاي علمي در دااخ و اارج از ك ور اهتمام اواهد ورزيد.

